“เพิ่มไอโอดีน.......เพิ่มไอคิว”
โดย วารี พันธสําโรง
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางดานอาหาร กองควบคุมอาหาร

โรคขาดสารไอโอดีนมีการรายงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2496 ในภาคเหนือของไทย และ
ยั ง คงเป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทยมาจนถึ ง ป จ จุ บั น แม ว า จะมี
มาตรการตางๆ ออกมาเพื่อการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามโครงการ
ไอโอดีนแหงชาติในป 2533 โดยมีการเสริมไอโอดีนลงในเกลือ และผลิตภัณฑอาหาร
อื่นๆ แตก็ยังคงพบปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือและ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ดั งนั้ น ในวั น ที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2553 รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ข
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดมีนโยบายและแนวทางในการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน อยาง
ยั่งยืน โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกําหนดปริมาณไอโอดีนในอาหาร 4 กลุม ไดแก เกลือบริโภค
น้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ซีอิ้ว ซอสปรุงรส)
เพื่อปองกันอีกทางหนึ่งในการแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย โรคขาดสารไอโอดีนนั้นเกิดจาก
ภาวะทีร่ างกายไดรับสารไอโอดีนไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ซึ่งมีผลตอการสรางไทรอยดฮอรโมน
ทําใหเกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทํางานของตอมไทรอยด สงผลกระทบตอสุขภาพที่เรียกวา ความ
ผิด ปกติ ของการขาดสารไอโอดี น คื อเกิ ด อาการคอพอก (Goiter) ภาวะไทรอยด ฮอร โ มนต่ํ า
(Hypothyrodism) โรคเออ (Cretinism) ซึ่งทําใหระดับสติปญญาพัฒนาดอยกวาปกติ และ
มีพัฒนาการทางรางกายต่ํากวาเกณฑ ถามีการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ จะมีผลทําให
ทารกมีพัฒนาการของสมอง และระบบประสาทที่ชากวาปกติ หากขาดสารไอโอดีนในระดับ
รุนแรง อาจทําใหแทงหรือตายกอนคลอด หรือเกิดความพิการแตกําเนิด อาการแสดงของโรคขาด
สารไอโอดีนนั้น ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการขาดสารไอโอดีน และชวงระยะเวลาของการขาดสาร
ไอโอดีน
มาตรการการดําเนินการแกไขปญหาการขาดสารไอโอดีน

ส ง เสริ ม ให มี ก ารผลิ ต เกลื อ เสริ ม ไอโอดี น โดยมี ก ารให ค วามรู แ ละคํ า แนะนํ า วิ ธี ก ารผลิ ต และ
เครื่องจักร เพื่อใหการผลิตมีการกระจายตัวของไอโอดีนอยางทั่วถึง

ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับไอโอดีน และคําแนะนําในการเลือกซื้อเกลือ เสริมไอโอดีน และ
ผลิตภัณฑอื่นที่มีการเสริมไอโอดีนเชน น้ําปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส และน้ําเกลือปรุงอาหารให แกผูบริโภค โดย

สังเกตฉลากผลิตภัณฑเกลือบริโภคกอนเลือกซื้อ ที่แสดงขอความเปนภาษาไทย ไดแก ชื่ออาหาร มีขอความ
“เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” มีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. แสดงชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผู
แบ งบรรจุ เ พื่ อจํ าหน า ย น้ํ า หนั ก สุ ทธิ และแสดงวั น /เดื อน/ป ที่ ควรบริ โ ภคก อน และมี ขอความว า
“ควรเก็บในที่รมและแหง” สําหรับผลิตภัณฑ น้ําปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส และน้ําเกลือปรุงอาหาร ตองแสดง
ข อ ความว า “เกลื อ บริ โ ภคเสริ ม ไอโอดี น ...%”
บริ เ วณสู ต รประกอบ หรื อ อาจแสดงข อ ความว า
“ใชเกลือเสริมไอโอดีน” และกรณีเติมไอโอดีนในผลิตภัณฑสุดทายแสดงขอความวา ไอโอดีน ...มิลลิกรัมตอ
ลิตร หรือ “ใชไอโอดีนเปนสวนผสม” นอกจากขอความที่กลาวมานี้ผูบริโภคยังตองดูสภาพ ณ จุดวางสินคา
ขายวาเหมาะสมตามคําแนะนําในฉลากหรือไม

กําหนดมาตรฐานของเกลือและผลิตภัณฑของเกลือและผลิตภัณฑอื่น ใหมี การเสริมไอโอดีน โดย
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ ใหเกลือตองมีปริมาณไอโอดีน ไมนอยกวา
30 มิลลิกรัมตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม และน้ําปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส และน้ําเกลือปรุงอาหารมีปริมาณ
ไอโอดีนไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม และไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอผลิตภัณฑ 1 ลิตร นอกจากนี้ ผูผลิตและผูนําเขาตอง
ผลิ ต อาหารดั งกล าวให มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ กําหนดไว ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และต องขอ
อนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑใหถูกตองตามกฎหมายกอนจําหนาย ตลอดจนการแสดงฉลากใหถูกตอง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 ฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนตนไป ผูผลิต
และผูนําเขาสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดทุกจังหวัด
การกํากับดูแลและเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานของเกลือบริโภค น้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร ซีอิ้ว
และซอสปรุงรส โดยมีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ สงตรวจวิเคราะหหาปริมาณไอโอดีนนอกจากจะสงตรวจใน
หองปฏิบัติการแลว ยังมีการตรวจวิเคราะหหาสารไอโอดีนในเกลืออีก 3 วิธี ไดแก การตรวจวิเคราะหไอโอดีน
โดยวิธีการไทเทรต การตรวจวิเคราะหไอโอดีนโดยใชเครื่อง I-Reader และการตรวจวิเคราะหไอโอดีนโดยใช
ชุดทดสอบ I-Kit
อยางไรก็ตามการไดรับไอโอดีนจากอาหารตามธรรมชาติเพียงอยางเดียวนั้นอาจไมเพียงพอตอความ
ตองการไอโอดีนในแตละวันของรางกาย ดังนั้นเกลือเสริมไอโอดีน น้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร ซีอิ้ว และซอส
ปรุงรสเสริมไอโอดีน จัดเปนมาตรการที่สําคัญในการไดรับไอโอดีนของประชากร นอกจากนี้ การปรับทัศนคติ
ของผูบริโภคใหม โดยเนนสรางความเขาใจวา ปญหาการขาดสารไอโอดีนมีความสัมพันธกับพัฒนาการของ
สมอง อีกทั้งยังตองสงเสริมและสนับสนุนใหแกผูประกอบการ ในการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด และมีการกระจายตัวของไอโอดีน อยางทั่วถึง ในการแกไขปญหาการขาดสารไอโอดีนใหหมดไปจาก

ประเทศไทยอยางยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
อยางจริงจัง ไม วาจะเป นหนว ยงานที่เ กี่ย วข อง ผู ประกอบการ ผูบ ริโ ภคที่รู จักเลื อกบริ โภคผลิต ภัณฑเ สริ ม
ไอโอดีนใหกับตัวเอง หมดเวลาแลวสําหรับโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยรวมแรงรวมใจ

“เพิ่มไอโอดีน.......เพิ่มไอคิว” กันนะคะ

เอกสารอางอิง
นายแพทยลือชา วนรัตน การผลิตและการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
ครัวเรือน. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2537.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง น้ําเกลือปรุงอาหาร. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127
ตอนพิเศษ 115 ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง น้ําปลา. (ฉบับที่ 2) ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เลม 127 ตอนพิเศษ 115 ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่ว
เหลือง. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 115 ง ลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เกลือบริโภค. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 115 ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

